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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

FOCŞANI 

 

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE 

din data de 16.10.2019 

 

Astăzi, data de mai sus, la la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului 

Local al Municipiului Focşani.  

La şedinţă participă: 

- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

- d-nul Dan Grigoraș – Direcția Relații interne și internaționale;   

- d-na Cristina Dăscălescu –Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- d-ra Andreea Radu – arhivar serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate;   

- d-na Constantinescu Rodica – inspector, Serviciul Administrație Publică 

Locală;  

- d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef;  

- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate;  

- d-na Baciu Micșunica – șef Serviciu Resurse umane, managementul 

calității; 

- d-na Pascaru Carmen – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru al 

Consiliului Local;  

- d-nul Bratu Bogdan – consilier, Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor;  

- d-na Șerbănuț Marilena - Director Ateneul Popular Maior Gh. Pastia; 

- d-nul Ciuboratu Viorel – CSM Focșani 2007; 
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- d-na Mihalcia Cristina – Serviciul juridic contencios; 

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani; 

- d-nul Merchea Manole – Director al SC ENET SA  

- d-nul Măgdalin Adrian – șef Serviciu Investiții 

- d-nul Dochiou Costel – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

- d-nul Nicu Mazere – reprezentant al Clubului Pensionarilor  

La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, reprezentanţi ai 

mass-media locale precum și membrii Clubului Pensionarilor din Municipiul 

Focșani.  

 Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, 

deschide şedinţa extraordinară din data de 16.10.2019, şedinţă convocată prin 

dispoziţia nr. 794/11.10.2019 emisă de către Primarului Municipiului Focșani 

domnul Cristi Valentin Misăilă constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 

11 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită condiția art. 

137 din Codul Administrativ, OUG 57/2019, absentând următorii consilieri 

locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre 

Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, 

Filimon Ionuț, Gongu Emanuel și Bîrsan Costel,  

 Art. 138, alin. 15 ne obligă ca la începutul fiecărei ședințe să aprobăm 

procesul verbal al ședinței anterioare. În acest sens vă rog să vă pronunțați cu 

privire la cele consemnate în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

26.10.2019 dacă sunt completări sau propuneri pentru completarea acestui 

proces verbal. Nu sunt completări, propuneri și se supune la vot procesul verbal 

și se aprobă cu 11 voturi pentru. Fiind parcursă procedura de deschidere a 

acestei ședințe, dă cuvântul domnului președinte de ședință domnul consilier 

Nedelcu Mihai, pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței extraordinare.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Bună ziua stimați 

consilieri locali, bună ziua domnul Primar, stimați invitați prezentăm ordinea 

de zi a ședinței extraordinare.  

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ”Construire birouri și locuințe colective D+P+5E” 

– ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 9, nr. cad. 56004, 

pe terenul în suprafață de 1131,0 mp; 

                                               Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 67909 din 15.07.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 
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Planului Urbanistic Zonal „elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce 

se va realiza în județul Vrancea, Focșani, strada Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 

63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp, pe lângă aceste terenuri au mai 

fost luate în studiu parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață 

de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există 

propunere de expropriere pentru cauză de utilitate publică; 

                                               Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 245/2019 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și 

extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Focșani”; 

                                                Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 

de proiect pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit nr. 16”; 

                                                   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 

de proiect pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea spațiilor urbane în 

zona Bahne” din municipiul Focșani; 

                                                   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție: Extindere rețea de distribuție gaze naturale în 

cartierul Mândrești, municipiul Focșani, județul Vrancea; 

                                                             Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție 

a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru alimentare cu 

gaze naturale a locului d consum din str. Aleea Căminului nr. 0; 

                                                              Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 463/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reparație corp clădirii situată în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă 

nr. 56”, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                             Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție: Rețea calculatoare și telefonie pentru corp 

clădire servicii situat în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56; 

                                                             Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion 

Basgan” din municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

                                                      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric 

„Țara Vrancei” la Cernăuți -Republica Ucraina, în perioada 16 -17 noiembrie 

2019 și  la Chișinău - Republica Moldova, în perioada 27-28 noiembrie 2019, 

pentru a participa la a VI-a ediție a Proiectului Transfrontalier Iași - Cernăuți - 

Chișinău ; 

                                                          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin 

domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului 

Focșani ; 

                                                            Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani ; 

                                                           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 183/2019 privind aprobarea  încredințării în folosință 

gratuită pentru o perioadă de 4 ani, către Asociația „Clubul Pensionarilor din 

municipiului Focșani” a spațiului în suprafață utilă de 97,60 mp, din incinta 

Punctului Termic nr. 55 (56 bis) din str. Greva de la Grivița, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în vederea desfășurării activităților 

specifice 

                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la ENET S.A. Focșani, în vederea desemnării în 

Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorului special al Societății 

ENET S.A. Focșani, în cadrul procedurii de insolvență; 
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                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Dacă sunt completări 

cu privire la ordinea de zi. Vă rog domnule Primar.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Bună ziua stimați consilieri, 

stimați invitați dragi colegi, reprezentanți ai mass media, pentru ședința de 

astăzi este un proiect în completarea ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 

2019.  

Confom prevedrilor H.G.R. nr. 732/11.10.2019 privind alocarea unei 

sume din Fondul de Rezervă bugetară, la dispoziția Guvernului prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoariale în 

vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat a populației.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : Mulțumesc domnule 

Primar, vă rog domnule consilier Iorga.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Mulțumesc domnule 

președinte, sunt de acord cu ordinea de zi, dar aș vrea să spun cetățenilor 

prezenți la această ședință de Consiliu Local… să nu înțeleagă greșit cineva, 

cei de la PNL nu sunt astăzi prezenți în sală, vedeți cu ce indolență și nepăsare 

tratează ședințele de Consiliu Local al Municipiului Focșani și sincer o lipsă de 

respect pentru cei care le-au dat votul și i-au mandatat să-i reprezinte în 

Consiliul Local, în rest sunt de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc.  

 Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Supun la vot ordinea 

de zi a ședinței extraordinare de astăzi și se aprobă de către consilierii locali 

prezenți în unanimitate de voturi.   

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Președintele de 

ședintă, prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 2817 din 

11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”Construire birouri și locuințe colective D+P+5E” – ce se va realiza în 

județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 9, nr. cad. 56004, pe terenul în 

suprafață de 1131,0 mp.  

Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier Iorga Marius Eusebiu. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Mulțumesc domnule 

președinte, văd că în sală este prezent și domnul Păltinuș, vă salut. Domnul 

Păltinuș ne cunoaștem de foarte mult timp și vă asigur de întreg respectul pe 

care vi-l port în urma prieteniei noastre, în schimb eu personal sunt pus în fața 

aprobării și votării a două proiecte importante pentru municipiul nostru în 

primul rând și anume: blocul pe care vreți să-l ridicați dumneavoastră în zona 
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Lupeni și Palatul de Justiție. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit de către 

dumneavoastră. Vă respect și ca om și ca investitor și nu am ce să vă reproșez 

dar, în cazul de față sunt nevoit moral să votez cu DA pentru Palatul de Justiție, 

din păcate astăzi nu o să votez acest proiect. Vă mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : Mulțumesc, dacă mai 

sunt și alte discuții.  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 1 și nu se aprobă cu 

11 abțineri din partea consilierilor locali prezenți.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : Am întrebat și astăzi 

dacă au mai intervenit modificări de la discuția anterioară, dar din păcate nu s-

a mai întâmplat nimic. Vă mulțunesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Președintele de 

ședintă, prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 67909 din 

15.07.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce se va realiza în județul 

Vrancea, Focșani, strada Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în 

suprafață de 11338,0 mp, pe lângă aceste terenuri au mai fost luate în studiu 

parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață de 563,0 mp, 

identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există propunere de 

expropriere pentru cauză de utilitate publică; 

Dacă sunt discuții? Vă rog domnul Primar Cristi Valentin Misăilă.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:Mulțumesc domnule 

președinte, astăzi am primit o adresă pe care aș vrea să o aduc la cunoștința atât 

consilierilor locali, cât și celor interesați, am primit de la Tribunalul Vrancea o 

adresă nr. 4791/1A/16.10.2019 înregistrată la Primăria Focșani sub nr. 

100506/16.10.2019 prin care ne comunică următoarele: Având în vedere adresa 

nr. 3/27465/16.09.2019 a Ministerului Justiției pe care o înaintăm alăturat vă 

rugăm să procedați la amânarea discutării în Consiliul Local a proiectului de 

elaborare PUZ Palat de Justiție la o dată ulterioară. Semnează doamna 

președinte a Tribunalului Vrancea, judecător Daniela Matache. Adresa care a 

fost anexată la adresa precedentă a Ministerului Justiției, vă dau citire și la 

aceasta. Este adresată doamnei președinte a Tribunalului Vrancea. Adresa 

nr.4633/10/04.10.2019 privind la variantele de PUZ cu expropiere, respectiv 

elaborate pentru obiectivul de investiții- Palatul de Justiție Vrancea: vă aducem 

la cunoștință că în urma analizei care a avut loc la nivelul Direcției de Investiții 

și la discuțiile cu Ministerul considerăm că este oportună varianta de PUZ fără 

expropiere. In același timp considerăm că varianta PUZ fără expropiere este 

mai benefică deoarece va conduce atât la clarificarea imediată a situației creată 

în cadrul ședinței de avizare în Consiliul Local Focșani din data de 26.09.2019 
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cât și ulterior la începerea într-un termen foarte scurt la implementarea 

obiectivului de investiții Palatul de Justiție Vrancea. Ne referim la o economie 

de timp pe care o estimăm de a fi de ordinul anilor. Semnează Constantin 

Rădulescu, Director de investitii din cadrul Ministerului de Justiție. Practic și 

acest proiect se dorește încă o dată a fi retras sau amânat, eu nu pot să fac altceva 

decât în calitate de inițiator să retrag acest proiect, aceasta este procedura. Îl voi 

retrage și nu va fi supus votului Consiliului Local.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Mulțumim domnule 

Primar.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ... domnul, vă rog, da.  

Domnul Păltinuș Florin: Mă scuzați bună ziua ... cred că era normal să 

discutăm această adresă înainte de a supune la vot proiectul nostru pentru că în 

condițiile de față dacă Palatul de Justiție își retrage PUZ-ul cred că consilierii 

locali ar fi văzut într-un alt fel situația creată. Mai mult probabil mâine o să 

cerem să construim un P+4, deci este la fel, nu schimbă mare lucru. Dacă 

Ministerul Justiției retrage PUZ-ul și nu mai dorește expropierea având în 

vedere că avem toate avizele de la toate autoritățile emitente inclusiv acele 

faimoase avize MAI, SRI și MAPN. Cred că, consilierii ar fi avut altă poziție, 

nu credeți? Greșesc?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Aceasta a fost ordinea 

dezbaterii și adresa, v-am spus, a venit acum când am intrat în ședință, domnul 

secretar mi-a prezentat-o, eu nu am avut cunoștință. Adresa este venită, se poate 

verifica și în registratura electronică când a intrat.  

Domnul Păltinuș Florin: În acest caz va fi o amânare sau o repunere a 

proiectului pe ordinea de zi, dacă nu se mai construiește Palatul de Justiție nu 

văd de ce să nu constuim și altceva acolo ...  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Vă rog să rețineți că aici s-a 

spus că se solicită nu renunțarea la construirea ...Palatului de Justiție spune că 

ar fi de acord cu varianta fără expropiere care a fost inițial discutată, de aceea 

va trebui să o analizăm încă o dată să vedem care este opinia arhitectului care 

a venit cu acest proiect a Planului Urbanistic Zonal de amenajare, construire a 

Palatului de Justiție și după ce vom avea concluzia Comisiei Tehnice de 

Urbanism și Amenajare a Teritoriului în momentul respectiv vom reintra cu 

acest proiect în dezbatere.  

Domnul Păltinuș Florin: Dacă îmi permiteți sunt 2 proiecte total 

diferite, nu trebuiesc luate la pachet... nu putem noi ... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Tocami de aceea le-am tratat 

în mod diferit punctul 1 – proiectul dumneavoastră. Punctul 2 – Palatul de 

Justiție.  
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Domnul Păltinuș Florin: Tocmai de aceea consilierii locali au primit 

această adresă și nu știau că nu se mai expropiază, cu alte cuvinte este dreptul 

nostru de propietate să construim.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Tocmai de aceea dumnealor 

au cerut această amânare pentru a o analiza.  

Domnul Păltinuș Florin: Nu... nu spun că nu vă mai interesează 

expropierea, spun nu expropiere. Spune destul de clar.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Spun că varianta fără 

expropiere este mai benefică ... dar nu că ... trebuie să fie analizată. Mai mult 

decât atât dați-mi voie să vă spun ceva: Adresa de la Ministerul de Justiție nu 

este semnată de către Mistrul de Justiție, este semnată de un director din cadrul 

Direcției de Investiții din cadrul Ministerului.  

Domnul Păltinuș Florin: Nu putea să fie semnată de un ...  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: În acest moment Ministerul 

de Justiție funcționează, chiar dacă este condus de un ministru interimar.  

Domnul Păltinuș Florin: Da, mulțumesc.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Mulțumesc și eu.  

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Domnule director, nu 

este nici o problemă, dacă vor renunța, vă aprobăm proiectul dvs., nici un fel 

de discuție … ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … se va relua … ”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ … nu are nici o 

importanță, putem pune pe ordinea de zi  din nou … ba da …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … nu se mai poate”.  

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vorba domnului 

Primar, deocamdată este o semnătură a unui director care poate fi autentică, nu 

poate fi …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … nu vorbim de autenticitate. 

Vorbim de o asumare a unei răspunderi, a unei investitor, care investitorul …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ … un director care 

poate mâine poate fi dat afară …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … nu vorbim …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ … nu știu, atât timp 

cât nu este ministru”. 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre pentru 
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modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

245/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de 

iluminat public în municipiul Focșani”;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

11 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 456. 

  

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit nr. 16”;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

11 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 457. 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 

„Reabilitarea și modernizarea spațiilor urbane în zona Bahne” din 

municipiul Focșani; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

11 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 458. 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, 

municipiul Focșani, județul Vrancea; 

 D-nul consilier Radu Niţu: „ Domnule Președinte de ședință, aș vrea 

să ridic câteva probleme aici, să le spun și cetățenilor și celor care lipsesc, poate 

prin intermediul mass-media, află. 

Acesta este un proiect important pentru cei din Cartierul Mîndești, a fost 

declanșat cu 130 de gospodării, familii și această ... prin finanțarea unor 

documente cerute ... este pentru întreg cartierul, care se duce la 695 de 

gospodării.  

Aș aprecia aici, pentru că a fost o muncă importantă și titanică, zic eu, aș 

aprecia aici  munca celor din Primărie care ... compartimentul investiții, care s-

au implicat, la care a fost împreună pe teren și de asemenea cu dvs. domnule 

Primar, întâlniri în Cartierul Mândrești și ... și chiar și în cadrul Primăriei, cu 

cei de la DISTRIGAZ Ploiești, DISTRIGAZ București.  

Aș vrea să ne ținem de termenele acestui proiect, și domnule Primar, cel 

mai important este să nu scăpăm vreo stradă sau vreo  ... pentru că în Mîndrești 

au revenit acum ... sunt peste  130 de case construite noi, de foarte mulți cetățeni 

care nu sunt din Cartierul Mîndrești, care au revenit în Cartierul Mîndrești, din 

diferite zone ale Municipiului Focșani. 



10 
 

Eu, în numele celor din Cartierul Mîndrești, vă mulțumesc pentru efortul 

pe care l-au făcut cei din Primărie și dvs. domnule Primar, sperăm că această 

lucrare să fie finalizată așa cum ne-am propus noi. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule consilier. Domnule consilier Nistoroiu. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „Vă rog să consemnați că nu 

particip la vot”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule 

Secretar să consemnați. Vă rog domnule Primar”..  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier Radu Nițu, 

doamnelor și domnilor consilieri, este un proiect pe care ni l-am dorit foarte 

mult, un proiect pe care l-am promis locuitorilor din Cartierul Mîndrești. Iată 

că am ajuns într-o etapă importantă, s-a finalizat studiul de fezabilitate s-au 

stabilit în mare valorile, nu sunt deloc mici.  

Este vorba în primul rând despre o sumă totală estimată de către cel care 

a elaborat acest studiu de fezabilitate, o sumă de aproximativ șapte milioane 

treisute treizeci și cinci mii lei, costul acestei investiții, doar a conductei 

principale, branșamentele fiind în continuare suportate de către cetățenii 

Cartierului Mîndrești, dar oricum vor fi costurile obișnuite pentru un 

branșament la rețeaua de gaze.  

Pot să vă spun că am depus săptămâna trecută acest studiu de fezabilitate 

la DISTRIGAZ pentru a-și demara procedurile de obținere a licenței pentru 

acest cartier. Știm foarte bine că în Cartierul Mândrești, furnizorul de gaze nu 

avea licență de distribuție, dintr-un motiv, să spunem așa de ordin statistic. De 

ce? Pentru că, fiecare localitate are un cod SIRUTA. Un cod statistic de 

identificare a zonei urbane se numește. Acel cod, pentru localitățile Mândrești-

Munteni și Mândrești-Moldova era total diferit de ... este total diferit de codul 

SIRUTA al Municipiului Focșani, și automat, dumnealor aveau licență doar 

pentru codul SIRUTA al Municipiului Focșani, nu aveau licență și pentru codul 

SIRUTA al celor două cartiere, Mîndrești-Moldova și Mîndrești Munteni. 

Am depus această documentație, am ținut o strânsă legătură cu cei din 

DISTRIGAZ. Avem promisiuni că în cel mai scurt timp ne vor da și calculul 

făcut de dumnealor prin care ne vor spune exact, din totalul acestei sume de 

șapte milioane treisute  treizeci și cinci mii, cât vor suporta dumnealor și cât va 

fi suportat ... cheluiala aceasta va fi suportată din bugetul local al municipiului 

Focșani și îmi doresc foarte mult să ajungem în momentul în care vom demara 

lucrările, deși proiectantul estimează șase luni de realizare a proiectului tehnic 

și a detaliilor, tocmai pentru a nu scăpa din vedere nici una din străzile 

Cartierului Mîndrești, iar durata de execuție a lucrărilor de construire este 

estimată la cincisprezece luni.  
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Eu sper să reușim să scurtăm acest termen pe cât posibil, în funcție și de 

cât de rapid vom obține aceste informații.  Iar ca detalii tehnice, vă putem spune 

doar atât, că va fi o rețea care va ... se va întinde pe o lungime de unsprezece 

mii douăsute metri liniari. Vă mulțumesc”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă 

cu 10 voturi  „pentru” și o neparticipare la vot din partea domnului consilier 

Nistoroiu Alexandru. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Asta înseamnă dragi cetățeni, 

în momentul în care, consilierii care au fost investiți de către dvs. să vă 

reprezinte, nu iau parte la asemenea ședințe și iată că ajungem în situația în care 

deși consilierii din Grupul PSD, ALDE și Independent sunt prezenți, mai puțin 

și Independentul, nu știm din ce motiv, nici Independentul, nu a fost astăzi 

prezent, nici domnul consilier Bărsan care este un locuitor sau își trage 

rădăcinile din comuna ... satul Mîndrești ... din Cartierul Mîndrești, nu participă 

la aceste ședințe, și mai mult decât atât, cred că ar fi fost și interesat și pentru 

că este și domeniul dumnealui de activitate și ar fi avut niște clienți în plus la 

acest proiect. Dar,  asta este situația, când noi muncim și alții se distrează sau 

sunt în campanie electorală. Vă mulțumim”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Poate data viitoare vor 

fi prezenți și atunci proiectul va fi aprobat, mai ales, în ghilimele spun, și-au 

dorit atât de mult ca acest proiect să fie  realizat”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Asta este minciuna care o 

spune la toți …”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ ... ei își doresc orice, 

dar nu fac nimic … poate cine știe, mă rog, poate de acum încolo”. 

Se prezintă punctul  7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare 

pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale 

prin extinderea conductei de distribuție pentru alimentare cu gaze 

naturale a locului d consum din str. Aleea Căminului nr. 0; 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „O simplă întrebare am. 

Numărul zero există?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Așa este în inventar domnule 

Viceprimar”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da! Mulțumesc”. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „Vă rog să consemnați că nu 

particip la vot”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Și aici este o altă investiție ... 

dacă-mi permiteți domnule Președinte ...”. 
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Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... vă rog domnule 

Primar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Este o investiție solicitată de 

locuitorii din Cartierul Bahne, o zonă ... sunt anumite străzi care nu au putut 

beneficia de aceste servicii de furnizare a gazelor naturale, drept pentru care 

noi ne-am zbătut, am colaborat foarte bine cu cetățenii și mulțumim pe această 

cale, pentru că fără cererile dumnealor, practic noi nu am fi putut demara 

această procedură pentru efectuarea acestei investiții.  

Este o investiție in valoare de aproximativ o sută șaizeci și cinci mii lei, 

din care Primăria Municipiului Focșani va suporta prin contribuția de la bugetul 

local suma de o sută douăzeci de mii șasesute optzeci și șapte lei, diferența fiind 

suportată de operatorul de rețele DISTRIGAZ Sud București și ENGIE 

ROMANIA S.A. Mulțumesc”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă 

cu 10 voturi  „pentru” și o neparticipare la vot din partea domnului consilier 

Nistoroiu Alexandru.  

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

463/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect 

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparație 

corp clădirii situată în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56”, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

11 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 459. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Voiam să fac așa o mențiune 

ca să cunoască și cei prezenți astăzi în sală, și cei care ne vor urmări pe rețeaua 

de socializare, acest proiect se referă la modernizarea clădirii care am preluat-

o de la Vama Focșani. Este vorba de acea clădire care o știm cu toții, Coletăria 

Vamală, care de ani buni de zile nu a fost utilizată.  

Vrem acolo să mutăm parte din Serviciul Impozite și taxe, mai exact 

serviciul care se ocupă cu  evidența autovehiculelor la Primărie, astfel încât 

cetățenii care fac înmatriculări sau radieri de la serviciul de înmatriculări, să nu 

mai fie nevoiți să facă drumul până la Primăria municipiului Focșani, ci au un 

serviciu în imediata vecinătate și vor avea toate condițiile acolo. Bineînțeles 

vor putea obține toate informațiile vor putea depune toate documentațiile și vor 

putea inclusiv să facă o plata taxelor și impozitelor, dacă este cazul. Vă 

mulțumesc”.  

Se prezintă punctul  9 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

Rețea calculatoare și telefonie pentru corp clădire servicii situat în 

municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56;  
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

11 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 460. 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan” din 

municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

11 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 461. 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” la Cernăuți -

Republica Ucraina, în perioada 16 -17 noiembrie 2019 și  la Chișinău - 

Republica Moldova, în perioada 27-28 noiembrie 2019, pentru a participa 

la a VI-a ediție a Proiectului Transfrontalier Iași - Cernăuți - Chișinău ; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

11 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 462.  

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin domeniului public al 

municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 12 și se adoptă cu 11 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu 

devenind hotărârea nr. 463 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, 

casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 13 și se adoptă cu 11 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu 

devenind hotărârea nr. 464 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 183/2019 

privind aprobarea  încredințării în folosință gratuită pentru o perioadă de 

4 ani, către Asociația „Clubul Pensionarilor din municipiului Focșani” a 

spațiului în suprafață utilă de 97,60 mp, din incinta Punctului Termic nr. 
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55 (56 bis) din str. Greva de la Grivița, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea desfășurării activităților specifice. 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții? 

Vă rog! Domnule Primar aveți ceva de spus? Sau sunteți de acord să le dăm 

cuvântul celor din sală? Haideți că vă dau eu cuvântul, vă rog!” 

Domnul Nicu Mazere: ”Mulțumesc domnule Președinte, mulțumesc 

stimați colegi consilieri, iată că vine vremea...eu vă consider ca cetățeni ai 

Municipiului Focșani, tot colegi, probabil că este o diferență că dumneavoastră 

sunteți viceprimar și eu sunt un biet președinte” 

 Doamnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă rog să vă spuneți 

numele ca să putem să vă...” 

Domnul Nicu Mazere: ” Mulțumesc frumos! Mă numesc Nicu Mazere, 

vin în calitate de președinte al Asociației Clubul Pensionarilor din Municipiul 

Focșani, vin la dumneavoastră întrucât am citit în mass-media și am citit 

referatul de abrogare al proiectului pe care dumneavoastră l-ați citit, și având 

în vedere faptul că, domnule Primar inițiator, care a inițiat acest proiect, în 

referat stipulează faptul că până la acest moment actele solicitate nu au fost 

înaintate instituției noastre, respectiv Primăriei, sens în care hotărârea nu poate 

fi pusă în aplicare și predarea spațiului nu se poate face! Nu mai intru în 

amănunt! Eu vreau să cunoașteți că am trimis Primăriei Municipiului Focșani, 

cu adresa nr. 58604/12.06 și am notificat Primăria Municipiului Focșani în  

vederea încheierii acestui protocol, protocol care are la bază o Hotărâre de 

Consiliu Local, respectiv Hotărârea 183. Am avut întâlnire personală cu 

Domnul Primar, iar dânsul a spus, ~ domnule Mazere, nu vă supărați dar nu vă 

identific! Nu știu cine reprezintă acest club!~ Am revenit a doua zi, în data de 

13.06.2019 cu adresa nr. 59039 și am înștiințat, și am depus la Primăria 

Municipiului Focșani certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop 

patrimonial, hotărâre judecătorească, act constitutiv, statut, certificat de atestare 

fiscală! Menționez, Primăria Municipiului Focșani îmi elaborează un certificat 

fiscal! În momentul în care dumneavoastră, ca autoritate, eliberați un certificat 

fiscal și semnează autoritatea, știți foarte bine că acolo există un dosar cu o 

Asociație care se numește Clubul Pensionarilor, care are un Președinte și are 

un statut și un act constitutiv și așa mai departe!  Adică nimeni nu poate să facă 

abuz! Asta este în preambul! Eu vreau să cunoașteți că am discutat cu Dl. 

Primar, i-am înaintat, au trecut deja 3 luni de zile, nu s-a luat nicio decizie! Eu 

vin în ședință astăzi și vă atenționez și spun următorul lucru: dumneavoastră nu 

aveți dreptul să supuneți ordinii de zi acest proiect, întrucât noi suntem în 

instanță, avem certificat de grefă pe care vi-l înaintez, cu Primăria Municipiului 

Focșani și mai mult de atât vreau să cunoașteți că la Legea 554 menționează 

clar la art. 6 ~autoritatea publică emitentă a unui act administrativ poate să 
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solicite instanței anularea acestui act ~ nicidecum dumneavoastră! Vă rog să 

luați la cunoștință și asta! În consecință eu solicit dumneavoastră, consiliului 

local să procedați la a respecta legalitatea, la a face toate demersurile în vederea 

încheierii protocolului cu Clubul Pensionarilor din Municipiul Focșani. Mai 

mult decât atât, v-am înaintat certificate de grefă din care rezultă că noi suntem 

deja în litigiu! Vă mulțumesc domnule Primar, și mai mult de atât, aici, în 

această incintă, vă rog chiar să vă urcați în picioare, sunt reprezentanții clubului, 

membrii de drept și membrii fondatori, parte din ei, iar acolo jos sunt 2 domni 

care fac parte din grupul răzvrătiților a acestui club care au vrut dânșii să facă 

un puci ca să …nu știu până la final ce au vrut să facă!  Dar acesti oameni care 

îi vedeți dumneavoastră sunt o parte din membrii clubului de drept și membri 

fondatori care sunt într-un număr și au fost într-un număr de peste 100 de 

membri, exceptând vreo 20 de persone care nu mai sunt. Aș vrea să vă fac 

cunoscută Hotărârea Judecătorească care stabilește membrii comitetului 

director al asociației sunt – Mazere Nicu – Președinte, Eremia Violeta – 

Președinte executiv, și așa mai departe. Aceasta este definitivă și irevocabilă și 

nu poate fi anulată decât prin altă Hotărâre Judecătorească! Dreptul de a decide 

într-o asociație este a noastră, al Adunării Generale! Până la urmă este un drept 

al nostru! Aveți actul constitutiv, da? și membri fondatori, membrii asociației 

care sunt în număr de 32 care au participat la fondare, la înființarea acestui club! 

Aveți statutul acestui club, și să știți că toate documentele astea le-am depus la 

dumneavoastră! le-am depus Domnului Primar, la Registratură, în vederea 

luării la cunoștință, că dumneavoastră sunteți autoritatea! Le-ați ignorat total! 

Dar până la urmă, ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule 

Primar, vreau să cunoașteți că nu este problema Primăriei și a Consiliului 

Local! Noi vorbim de un club privat! Domnilor consilieri, acest club este un 

club privat! Această incintă din Greva de la Grivița este a dumneavoastră! Noi 

nu contestăm proprietatea și n-am contestat-o niciodată! Noi contestăm faptul 

că dumneavoastră, printr-un act administrativ, printr-un protocol, ați predat 

acest club spre administrația noastră, a clubului”. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Care a încetat! Protocolul respectiv” 

Domnul Nicu Mazere: ”Nu!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Și a avut o perioadă de utilizare 

limită! Doamna Amăriuței, vă rog frumos să...” 

Doamna Oana Amăriuței – șef Serviciu Administratrarea 

domneniului public și privat, publicitate: “Bună ziua! Actul constitutiv de 

care vorbește domnul Mazere a avut valabilitate până în anul 2013, cu 

componența de care zicea dumnealui! ” 

Domnul Nicu Mazere: ”Care act constitutiv?” 
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Doamna Oana Amăriuței – șef Serviciu Administratrarea 

domneniului public și privat, publicitate: “Nu v-am întrerupt! Vă 

mulțumesc! Avem o Hotărâre de Consiliu din aprilie 2019 care nu poate fi pusă 

în aplicare respectiv, acest spațiu nu poate fi încredințat clubului Asociației 

Clubului Pensionarilor pentru că această Asociație la momentul acesta nu este 

reprezentată, așa cum cere Ordonanța 26! În condițiile în care pe rolul 

instanțelor judecătorești se contestă și componența și cine este președinte al 

acestei Asociații, noi am consilderat că se impune abrogarea acestei hotărâri 

pentru momentul în care se va hotărî de către instanță cine este președinte. A 

fost dată o soluție de către Judecătoria Focșani, a fost apelată de către o parte 

din membri acestei Asociații, ideea este că actele depuse de către domnul 

Mazere nu sunt valabile, la acest moment! Atât vroiam să vă zic, actul 

constitutiv cu componența de care zice dumnealui a avut valabilitate până în 

anul 2013!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc!” 

Domnul Nicu Mazere: ”Întrebarea este simplă și la obiect! Doamna este 

șefa serviciului Dezvoltare să înțeleg? Din cadrul Primăriei? ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu! Este șefa serviciului Patrimoniu, 

da nu știu câtă relevanță are!” 

Domnul Nicu Mazere: ”Da, dar noi vorbim cu oameni de specialitate, 

noi vrem jurist la masă!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este jurist de profesie!” 

Domnul Nicu Mazere: ”Nu știu ce fel de jurist este, dar cum să-și 

permită dânsa să vină în fața noastră, să ne spună că statutul și hotărârea 

judecătorească este pe o anumită perioadă de timp! Cine judecă acest lucru? 

Dânsa? Întrebare! Noi, domnule Secretar Corhană cine judecă acest lucru? 

Cine? Noi?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule Secretar, vă rog!” 

Domnul Nicu Mazere: ”Cine are autoritatea să judece legalitatea unei 

Hotărâri Judecătorești? Întrebare! Eu vă întreb pe dumneavoastră! Ce facem? 

ne legăm de jurisdicția unei ședințe de consiliu local?”  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard 

Corhană: ”Jurisdicția nu are ca obiect, domnule președinte sau domnule 

Mazere, ca să fiu mai exact, obiectul acestui proiect de hotărâre este anularea 

hotărârii 183 prin care ne-am gândit să vă predăm acest spațiu Asociației.”   

Domnul Nicu Mazere: ”Nu asta e hotărârea...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Nu, 

am adoptat o hotărâre! Vorbim de Hotărârea 183! Poate știți sau poate nu știți, 
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o parte dintre cetățenii care sunt astăzi prezenți în sală, au fost prezenți la o 

ședință, pe vremea când era funcțională sala de ședințe a Municipiului Focșani, 

în care s-a adus la cunoștința domnului Primar, și întâmplător eu și colega mea 

Amăriuței, care este șefa serviciului Patrimoniu și gesionează și bunurile 

Muncipiului, prin care s-a pus problema că mandatul Președintelui și a 

consiliului de administrație a expirat!  

Domnul Nicu Mazere: ”Care președinte?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Asta o 

știți dumneavoastră! A clubului domnule Mazere! Lăsați-mă să termin pentru 

că dacă facem un dialog așa, nu ajungem la niciun consens! Din punctul meu 

de vedere recunoașteți că pe rolul Judecătoriei Focșani a fost Dosarul 

7398/231/2018 finalizat la fond cu admiterea acțiunii ca domnul Aftim să fie 

Președinte? ” 

Domnul Nicu Mazere: ”Este o hotărâre judecătorească care este 

atacată.” 

Domnul secretar  Eduard Marian Corhană: ”Domnule haideţi s-o 

luăm pas cu pas. Recunoaşteţi că această hotărâre s-a pronunţat la Judecătoria 

Focşani? De acord. Fiind apelat de către o parte din membrii Asociaţiei, aşa 

cum v-a spus şi colega mea, cu termen pe 17 octombrie, adevărat? Bun, în 

condiţiile în care acest dosar durează, din punctul nostru  de vedere ca şi 

Administratori, ca şi proprietar ai acestui spaţiu, am apreciat că nu putem 

tergiversa la nesfârşit şi acest spaţiu să stea nefolosit. Ăsta este obiectul acestui 

proiect de hotărâre. Dumneavoastră puteţi să vă mai judecaţi încă 2 ani, pentru 

că între timp s-a născut şi dosarul 1069 din 1991, prin care solicitaţi, 

dumneavoastră Asociaţia, să constate faptul că aveţi dreptul, păi să aveţi dreptul 

asupra unui spaţiu al Municipiului pentru un contract care a expirat? Rămâne 

ca instanţa să decidă, domnule Mazere. Bun, ăsta este obiectul pentru care din 

punct de vedere al unui consilier juridic şi fără să fiu ranchiunos, faptul că am 

avizat acest proiect de hotărâre, asta nu înseamnă că am făcut o ilegalitate, aşa 

cum subtil susţineţi dumneavoastră.  

Domnule Mazere eu vă spun cu toată responsabilitatea, că am avizat 

acest proiect de hotărâre  neavând niciun dubiu asupra legalităţii, atâta timp cât 

vă este cunoscut faptul că am făcut demersuri prin care v-am invitat să semnaţi 

protocolul, v-am invitat să semnaţi. Domnule Mazere, staţi un pic, faptul că 

dumneavoastră nu vă înţelegeţi în cadrul Asociaţiei nu e treaba noastră.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Păi tocmai de asta.” 

Domnul secretar  Eduard Marian Corhană: ”Păi nu, nu şi atunci cui 

să  dăm acest spaţiu, domnule Mazere? Păi şi atunci cui să-l dăm, dacă nu aveţi 

calitate  să discutaţi cu noi, cui sa-l dăm?” 
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Domnul Nicu Mazere: ”Este dat.” 

Domnul secretar  Eduard Marian Corhană: ”Nu, nu, nu este dat, staţi 

un pic, nu este dat domnule, este dat în momentul când se încheie un Protocol, 

domnule Mazere.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Protocolul este încheiat cu 11 ani în urmă.” 

Domnul secretar  Eduard Marian Corhană: ”Şi a expirat! Domnule 

Mazere, chiar nu înţelegeţi că acest spaţiu v-a fost dat pe o perioadă determinată 

care a expirat? Recunoaşteţi acest aspect? Bun, era corect la solicitarea 

dumneavoastră să dăm curs sau nu solicitării dumneavoastră şi am acceptat să 

facem un proiect de hotărâre pentru încă 5 ani. Faptul că dumneavoastră nu vă 

prezentaţi legal, reprezentanţi,  să semnaţi acest protocol, ne obligă cu ceva? În 

acest sens am ajuns şi am propus acest proiect de hotărâre, domnule Mazere, 

da?  

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule secretar, domnule Mazere, 

domnule secretar, haideţi că v-am ascultat, eu, mie-mi place să citesc şi pe 

argument, nu să fluturăm nişte hârtii în faţă. Vă mulţumesc pentru că m-aţi 

umplut de maculatură, e o maculatură pe care am citit-o de mai multe ori.” 

Domnul Nicu Mazere: ”…M-aţi luat peste picior.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu v-am luat peste picior, haideţi să 

vă spun că dumneavoastră încercaţi să ne duceţi într-o eroare şi noi nu 

suntem…chiar dacă, doamna.  Nu, domnule Mazere v-am ascultat şi vă rog să 

mă ascultaţi. Eu vă spun atât, domnule Mazere, nu vă dau dreptate şi n-o să ţin 

niciodată cu nimeni decât cu argumente pe lege şi pe documente scrise, da? 

Bun, în primul rând am rugămintea să nu mă întrerupeţi, v-am ascultat şi vă 

respect şi vreau să mă respectaţi. Dumneavoastră mi-aţi prezentat, atenţie, o 

încheiere de la Judecătoria Focşani, eu sunt mai exact, sunt cu cifrele, da, 

colegii mei sunt jurişti şi doamna Amăriuţei şi domnul secretar, da? Este o 

încheiere din şedinţa public[ din 14 aprilie 2008, în care se aprobă, într-adevăr 

instanţa decide, “Admite cererea înregistrată la nr. 2991/231/2008 pentru 

înscrierea Asociaţia Clubul Pensionarilor, cu sediul în Municipiul Focşani, la 

Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Focşani şi în 

consecinţă, în baza art. 8 dispune încheierea, înscrierea Asociaţiei în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei.” Aceasta este una dintre 

ele, da? 

Din 2008, încheierea nr.25. Statutul care a fost adoptat în baza acestei 

încheieri spune aşa, la art. 14 ”Preşedintele este ales de Adunarea Generală şi 

este reeligibil”, adică reales “pentru un nou mandat, durata contractului este de 

5 ani”, statutul este, repet, aprobat în baza acestei hotărâri şi este autentificat la 

notar public, da, în data de 11 aprilie 2008. Vă rog frumos, dacă dumneavoastră 

îmi puteţi prezenta un alt document din care să rezulte calitatea dumneavoastră 
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de preşedinte, astăzi când vorbim, 16 octombrie 2019. Pentru că repet ceea ce 

dumneavoastră vreţi să duceţi în eroare pe toată lumea, este faptul că sunteţi în 

continuare preşedintele Asociaţiei, ori documentul spune foarte clar, negru pe 

alb, că dumneavoastră nu mai aveţi această calitate, care v-a expirat începând 

din data de, facem calculul imediat, din 2013. Din 2013 până în prezent, dacă 

dumneavoastră îmi puteţi prezenta un alt, o altă încheiere judecătorească din 

care să rezulte că dumneavoastră sunteţi preşedintele acestei Asociaţii, eu 

mâine semnez şi eu retrag de pe ordinea de zi acest proiect. Acum retrag, dacă 

dumneavoastră şi eu mâine semnez protocolul de predare-primire. Eu asta am 

contestat împreună cu colegii  mei. 

Dumneavoastră în acest moment nu aveţi calitatea de reprezentant al 

acestei Asociaţii, nu sunteţi preşedintele acestei Asociaţii. Mai mult decât atât, 

acest aspect este confirmat de existenţa  pe rolul instanţelor a unui proces în 

care nu se ştie cine este acest preşedinte al acestei Asociaţii, ori eu ca 

Administrator al domeniului public, Primăria Municipiului Focşani, Consiliul 

Local, nu poate să ţină la nesfârşit un spaţiu blocat până când se va judeca şi 

cine se va stabili, cine este sau cine nu este acel reprezentant legal al acestei 

Asociaţii. Dacă dumneavoastră aveţi în acest moment un document din care să 

rezulte calitatea  dumneavoastră de preşedinte, astăzi, când vorbim,16 

octombrie, eu retrag acest proiect după ordinea de zi şi supun şi mâine vă 

semnez protocolul de predare-primire a spaţiului, care repet aşa şi cum au spus 

şi colegii mei şi domnul secretar şi doamna Amăriuţei, spaţiul respectiv a fost 

închiriat în baza unui protocol, de fapt pus la dispoziţie cu titlu gratuit, în baza 

unui protocol  care a expirat în iunie 2019. În acest moment, din iunie 2019, 

până în prezent, acel spaţiu este al Primăriei. Am luat măsuri pentru conservare 

şi am sigilat intrarea acelui spaţiu pentru a nu se vandaliza şi pentru a nu 

interveni cineva  pe acolo, să avem alte discuţii, pentru că sunt bunurile 

dumneavoastră pe care vă dorim, dorim să vi le ridicaţi din acel spaţiu, pentru 

că spaţiul este al Primăriei Municipiului Focşani, da, iar eu nu pot să ţin blocat 

un spaţiu. 

Mai mult decât atât, sigiliile au fost rupte. Nu vreau să fac acum nicio 

acuzaţie, vor decide cei din organele de cercetare penală şi poliţia, cine a distrus 

nişte sigilii, care sunt perfect legale. În ceea ce priveşte prevederile Legii 554 

din decembrie 2004 în care dumneavoastră spuneţi că o autoritae publică 

emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal, deci reţineţi, nelegal, ori 

ăsta nu este un act nelegal, este un act perfect legal, dar care nu a putut fi pus 

în aplicare deoarece nu există partea semnatară. Deci nu este o ilegalitate, nu a 

fost o ilegalitate faptul că noi nu am emis acea Hotărâre de Consiliu Local 183. 

Poate să solicite anularea, poate solicita instanţei anularea acestuia. Noi nu 

solicităm anularea, noi o abrogăm, este un act de voinţă al Consiliului Local, 

prin care Consiliul Local spune “Da domnule, este spaţiul de care eu dispun, 

pot să îl dau Asociaţiei sau pot să nu îl dau Asociaţiei. Am vrut să-l dau 
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Asociaţiei, dar n-avem cu cine semna protocolul”, drept pentru care s-a luat 

decizia de a se abroga această Hotărâre 183, în vederea utilizării spaţiului unei 

alte destinaţii, pentru că avem foarte multe solicitări de la oameni care sunt, 

care au statut şi care pot, cu care putem semna un protocol. Vă mulţumesc! 

Dacă dumneavoastră aveţi, vă rog…” 

Domnul Nicu Mazere: ”O Asociaţie când se constituie, se constituie în 

baza unei hotărâri judecătoreşti, care rămâne definitivă şi irevocabilă până la 

emiterea unei alte hotărâri judecătoreşti. Nu veniţi dumneavoastră şi duceţi în 

eroare faptul că este în 2008 şi nu mai e valabilă, hotărârea judecătorească. Cum 

să nu fie valabilă? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Noi vorbim de actul constitutiv al 

Asociaţiei.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Dar ce hotărârea judecătorească vreţi 

dumneavoastră, care să confirme că eu sunt preşedinte în continuare?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu am cerut o hotărârea 

judecătorească.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Aţi cerut-o!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…un document din care să rezulte că 

în acest moment, un document care să fie înregistrat la notariat.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Nu este problema Consiliului Local cu cine 

mănânc eu în sufrageria mea, la masă, nu este problema dumneavoastră. 

Dumneavoastră aveţi un protocol care conform legii trebuie să îl respectaţi, nu 

desfaceţi dumneavoastră firul în 4 şi începeţi dumneavoastră să constataţi lucrul 

ăsta, că lucrul ăsta nu poate fi constatat decât prin hotărârea judecătorească…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Mazere…” 

Domnul Nicu Mazere: ”Punct! Adică trebuie să cunoaşteţi treaba asta.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideţi să revenim cu picioarele pe 

pământ, da…” 

Domnul Nicu Mazere: ”Eu vă mulţumesc frumos şi puteţi face ce doriţi 

dumneavoastră.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Mazere eu vreau să vă 

adresez o simplă întrebare.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Da.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dumneavoastră în calitate de om de 

afaceri, da, aţi încheia un contract de închiriere a unui spaţiu comercial cu o 
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sociatate comercială în numele căreia vin eu, Misăilă, care nu am nicio 

calitate?” 

Domnul Nicu Mazere: ”Domnule Primar…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Aţi semna vreun contract de 

închiriere?” 

Domnul Nicu Mazere: ”Niciodată!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”A, mulţumesc!” 

Domnul Nicu Mazere: ”Domnule Primar, dar dumneavoastră 

confundaţi lucrurile, păi când vorbim de privat.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Şi dumneavoastră  confundaţi 

lucrurile.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Vorbim de privat şi domeniul public.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi e acelaşi lucru.” 

Domnul Nicu Mazere: ”Deci acest domeniu este în interesul cetăţenilor, 

acelor 100 de oameni care sunt prezenţi aici şi nu în interes personal, Nicu 

Mazere.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnule Mazere, vă 

mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Stimaţi cetăţeni, daţi-mi voie puţin, 

domnule preşedinte…” 

Domnul Nicu Mazere: ”Eu vă mulţumesc frumos că m-aţi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Stimaţi cetăţeni eu vă spun atât, în 

momentul în care aveţi un preşedinte, eu vă pun la dispoziţie, eu spaţiu, da. 

Când aveţi un preşedinte statutar, statutar conform legii, doamnă.Ascultaţi-mă 

puţin, o secundă, doamnelor. Doamnelor şi domnilor ascultaţi-mă puţin, noi 

trebuie să respectăm legea acestei ţări. Eu cel puţin vreau să nu încălcăm 

absolut deloc legea. Bun, eu nu pot să semnez un contract, nu pot să semnez un 

contract sau un protocol de punere, de predare-primire, cu cineva care nu poate 

să răspundă de spaţiul respectiv şi să respecte în faţa legii, să răspundă în faţa 

legii de obligaţiile prin protocolul respectiv. Conform legii, dumnealui trebuie 

să fie împuternicit în baza unei hotărâri, în baza unui document. Documentul 

respectiv în acest moment nu există. Aduceţi-mi documentul respectiv şi vă 

predau spaţiul.” 

O cetăţeană a Municipiului Focşani: ”Dumneavoastră v-ar conveni să 

vină cineva să spună “Ieşi tu afară”?” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu v-a dat nimeni afară, este spaţiul 

Primăriei. Dumneavoastră v-aţi închiria apartamentul…” 

O cetăţeană a Municipiului Focşani: ”Noi am muncit acolo.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ascultaţi puţin, doamnelor şi 

domnilor, doamnelor…” 

O cetăţeană a Municipiului Focşani: ”…n-a venit Primăria, noi am 

muncit acolo…cât costă o centrală termică...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu vă respect pe dumneavoastră şi vă 

spun doar atât, nu am luat nimic de acolo şi nu am distrus nimic de acolo. 

Ascultaţi-mă puţin. Nu ne interesează doamnă, poate să vină şi un… poftiţi?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu vă întreb atât, dacă 

dumneavoastră aţi avea permis de conducere care e valabil 5 ani de zile şi în 

momentul ăsta vă urcaţi la volan şi n-aveţi permisul valabil, domnule e acelaşi 

lucru, n-aveţi un document care să ateste că aveţi dreptul să fiţi reprezentat de 

domnul Mazere. Asta e.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Nu vă supăraţi, vă rog  

domnule Primar, haideţi să vorbească şi ceilalţi. Doamnă vă rog frumos, haideţi 

să auzim şi ceilalţi ceea ce spun. Cum vă numiţi, vă rog? 

Doamna  Elena Slovoiu, cetățean al municipiului Focșani: „Mă 

numesc Slovoiu Elena. Da. Sunt membră în acest Club din anul 2013. Toate 

documentele, că mai nou acum, în procesul pe care îl avem intentat... Vă rugăm 

să ne lăsați! În procesul, care este intentat, ni s-a cerut legitimație, ni s-au cerut 

carnete, ni s-a cerut nu știu ce... Toate documentele sunt la domnul Mazăre, iar 

doar noi... tot la dumnealui sunt și chitanțierele, care pot dovedi din momentul 

în care, noi am plătit cotizația, certificatul... Înainte de a se întâmpla acest lucru, 

noi am încercat să discutăm cu toți membrii Clubului și să relatăm adevărul. 

Toți au fost duși în eroare spunând că acest spațiu îi aparține pur și simplu 

domnului Mazăre și că.. chiar l-a și cumpărat. Ideea este așa. Noi am depus 

documentele în mod legal la Tribunal, la Judecătorie, fiind vorba de acel 

certificat de grefă prin care trebuia să apară acele mențiuni de la constituire și 

până în prezent. Nu există. Deci dacă domnul Mazăre ar fi avut acel act prin 

care dumnealui să revină și să fie în continuare președinte, trebuia să prezinte 

în instanță acest document. Certificat de grefă pentru președinte, pentru 

modificare, pentru menținere nu există. Urmare a acestui lucru a fost, s-a dat și 

sentința din iunie. Degeaba contestă, iar dumnealor... Noi nu ne-am dus în 

instanță degeaba. Noi n-am vrut să ne judecăm. După ce dumneavoastră ați 

sigilat, Primăria a sigilat clubul, din data de 10 iunie, după ce a expirat 

Protocolul, noi cei 39 de oameni, că ulterior au mai fost cumpărați vreo doi 

dincolo, știți cum se întâmplă.. Așa... Au schimbat yala, au blocat ușa, iar când 
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dumneavoastră  ați pus sigilii, nu i-a interesat. Răspunde Mazăre. Iar noi, o 

parte dintre noi, am vrut să ajungem acolo. Ce credeți? De câte ori s-a dus 

cineva, a spus așa, dacă renunțați la a fi cu cealaltă grupare, noi vă permitem să 

intrați în sală. Nu i-a permis nimănui. I-a luat în râs. Ne-a luat toți banii. Toți. 

Oameni, care au plătit cotizația până la sfârșitul anului, i-a luat prin amenințare 

cu poliția. Domnul Mazăre! Mulțumim frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, ok. Bun. 

Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă rog puțină liniște! Haideți să păstrăm 

decența, mai ales că suntem și în Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” și 

vă rog să înțelegeți că eu nu vreau să fiu arbitrul dumneavoastră în acest litigiu 

existent, între cele două grupuri, din cadrul aceleași Asociații.  

Dați-mi voie să aplic ceea ce îmi făceau părinții mei când mă certam cu 

fratele meu. Dacă ne certam pe o jucărie, ne pedepsea pe amândoi și ne lua 

jucăria și pe urmă ne spunea: <Până nu vă împăcați, nu vă mai dau jucăria>. 

Da? Nu vreau să fac nicio aluzie la nimeni, nu vreau să fac absolut nimic, dar 

vă rog eu frumos, haideți să vă înțelegeți pentru că suntem într-un oraș în care 

suntem atât de puțini, viața este scurtă și trebuie trăită frumos. 

Vă rog frumos! Cădeți de un comun acord... Vă mulțumesc! Cădeți de 

comun acord și eu vă promit că vă asigur spațiu și dumneavoastră, și 

dumneavoastră. Important este ca să aveți... să fie înțelegere. Și să aveți... 

domnilor... și să respectăm și legea. Să putem să semnăm împreună un  Protocol 

de predare-primire, care să nu suporte niciodată contestație. Pentru că eu vă 

spun altceva. Eu pot să semnez cu domnul Mazăre, în calitate de așa-zis 

președinte al Asociației.” 

Domnul Nicu Mazăre, cetățean al municipiului Focșani: „ Nu cu 

mine. Cu Clubul. Nu cu mine. ” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, cu dumeavoastră în 

calitate de reptezentant al... Deci nu poate să semneze toată Asociația. Trebuie 

să semneze un reprezentant. Să admitem că dumneavoastră în acest moment... 

eu vă consider că sunteți reprezentantul acestei Asociații. Eu semnez Protocolul 

cu dumneavoastră și vor veni domnii și vor contesta acest Protocol și vă veți 

duce în instanță și o să ajungem în situația în care să ni se abroge și această 

hotărâre de Consiliu local, să abroge și Protocolul și o să revenim la aceeași 

discuție. Eu cred că ar trebui să găsiți o cale de mijloc și să vă înțelegeți. Și să 

ajungem în situația în care, fiecare dintre dumneavoastră veți avea posibilitatea 

să beneficiați de acel spațiu, pentru că eu n-am de gând să-l dau nimănui. Dar 

v-am spus. Educația pe care am primit-o acasă, este una puternică și solidă. 

Cam spartană, ce-i drept. Dar le mulțumesc părinților mei pentru că au știut să 

mă educe. Chiar dacă mă pedepseau și atunci îi judecam, mai târziu le dădeam 

dreptate. Așa că... îmi pare rău! Sunteți ca niște copii, care vă certați. Vă iau 

jucăria. Asta-i situația. Retrag... adică proiectul respectiv, își va continua 
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demersul, iar în momentul în care dumneavoastră vă înțelegeți și aveți un 

reprezentant legal, o grupare și cealaltă grupare, poate eu știu... am auzit că se 

naște și o altă asociație. 

Dacă vor fi 2 asociații, atunci fiecare asociație va avea un spațiu 

individualizat și nu vor mai fi discuții. De acord?” 

Domnul Nicu Mazăre, cetățean al municipiului Focșani: „Domnul 

Primar, eu vă mulțumesc! Mă bucur că până la urmă dumneavoastră aveți 

înțelepciunea și aveți și hotărârea la dumneavoastră. Până la urmă așa trebuia 

să faceți. Nu astăzi să intrăm în balamuc. Trebuia s-o faceți dintotdeauna, că 

aveți putere. Dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Hotărârea... Eu n-am 

știut la momentul în  care am emis această hotărâre, am întocmit proiectul de 

hotărâre... Vă rog!” 

Domnul Nicu Mazăre, cetățean al municipiului Focșani: „Eu v-am 

lăsat să vorbiți. Vă rog să mă lăsați să vorbesc și vă spun că vă felicit până la 

urmă înțelepciunea părinților de care vorbiți dumneavoastră. Așa se traduce și 

așa este bine. Dar nu mă puneți pe mine într-o situație, de a mă chema cu doi 

sau trei indivizi, în paranteză, care vin ei să facă o răzbeliță într-un club.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnule Mazăre, 

am vorbit acum despre conciliere, iar... Bun. Supunem la vot. Și așa n-am 

votat...” 

Domnul Nicu Mazăre, cetățean al municipiului Focșani: „Vă rog să 

mă ascultați! Gata! Mulțumim frumos! Mulțumim, domule Primar! Mulțumim 

Consiliului Local! Mulțumim autorității că ne-a ascultat și a luat o decizie în 

consecință. Înseamnă că dumneavoastră ne respectați și noi facem același lucru. 

Vă respectăm. Vă urăm sănătate și succes!” 

Domnul consilier Nițu Radu: „Domnul Mazăre, luați-i la Catedrală, 

împăcați-vă și după aceea mergeți la dumneavoastră acolo... în Sud, la hală 

acolo, dați-le...” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Bun, haideți să reluăm 

ședința la proiectul nr. 14...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 11 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț și 

Iorga Marius Eusebiu, devenid hotărârea nr. 465 

 Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 15 

al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special 
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reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la ENET S.A. Focșani, în vederea desemnării în 

Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorului special al 

Societății ENET S.A. Focșani, în cadrul procedurii de insolvență; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier Mersoiu. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Mulțumesc, domnule președinte. 

Am și eu un amendament la acest proiect și anume... se modifică proiectul art. 

nr. 1 se acordă mandat special domnului Răducanu Aurelian Cătălin, 

reprezentant al Consiliului Județean Vrancea Adunarea Generală a 

Funcționarilor la Enet SA Focșani numit prin HCL Focșani nr. 425/26.09.2019 

să propună desemnarea administratorului special al Societății ENET S.A. 

Focșani, în cadrul procedurii de insolvență, administrator ce va fi propus, 

urmare a votului secret exprimat în cadrul ședinței Consiliului Local al 

Municipiului Focșani. Propun pe doamna Costin Cristina.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Vă mulțumesc. Dacă 

mai sunt și alte discuții... domnule Primar... facem buletine de vot. Bun... 

continuăm cu punctul 16 și facem buletine de vot... vă rog, domnule consilier...” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnul consilier Ungureanu Daniel, 

doamna consilier Lupu Cătălina și domnul consilier Mihai Petruț.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Bun...” 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 16 

al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2019.  

Dacă sunt discuții... vă rog domnule Primar. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt discuții, voiam doar 

să fac o lămurire la ceea ce se întâmplă în această hotărâre. De ce a fost propus 

acest proiect de hotărâre... așa cum spuneam și la începutul ședinței, Guvernul 

României a emis o hotărâre prin care a alocat o sumă substanțială de 13 

milioane 132 de mii de lei. Mulțumim pe această cale Guvernului chiar dacă a 

fost demis... important e că și-a făcut datoria față de cetățenii Municipiului 

Focșani. Această sumă a fost alocată ca urmare a memoriilor făcute de noi cât 

și de Enet cu privire la dificultățile financiare prin care trece această societate, 

sumă care ne-a fost alocată în vederea asigurării continuității, citez din articolul 

1 din hotărârea nr. 732/2019 ”se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 2019 cu suma 

de 61.288.000 din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2019 și alocarea acesteia unităților administrativ teritoriale prevăzute în 

anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre în vedera asigurării 
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continuității serviciului public de alimentare cu energie termic, sistem 

centralizat a populației”.  

S-a vorbit de o sumă mai mare, dar e repartizată mai multor localități din 

țară, pentru municipiul Focșani fiind așa cum am spus alocată suma de 

13.132.000 lei. Mulțumim și sperăm să și reușim să o utilizăm pentru că în acest 

moment, după cum bine știți, procedura... a fost declanșată procedura de 

insolvență pentru această societate, dar sper eu să găsim și căile legale de a o 

utiliza în întregime. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Bun... Vă mulțumesc, 

domnule Primar.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă cu 11 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț și 

Iorga Marius Eusebiu, devenid hotărârea nr. 466. 

O să ne întoarcem la proiectul nr 15. Comisia de numărare a votului și 

de distribuire a buletinelor de vot, vă rog să vă ridicați și să...  

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnule președinte, până semnați 

dumneavoastră aș vrea să ridic o problemă pentru domnul secretar, domnul 

Primar și dumneavoastră... eu am constatat așa de-a lungul timpului în sală aici 

că mulți nu cunosc nici legea 215, dar nici Codul administrativ care a fost 

prelucrat, știu la nivel de Primăria Municipiului Focșani... și aș vrea domnule 

secretar să-i chemăm pe toți că am impresia că unii lipsesc fără să știe că ei 

trebuie să fie prezenți aici... pot lipsi oricând... și să cunoască că ceva din 

atribuțiunile care au fost schimbate privind codul administrativ... V-aș ruga să 

reluăm, adică nu să reluăm.... am mai spus împreună... să facem acea întruire, 

găsim o jumate de oră, cu noutățile care sunt privind participarea și atribuțiile 

consilierilor locali și am observat... unii vin, facultativ... noi aici trebuie să fim 

pentru cetățenii Municipiului Focșani, care ne-au ales, nu așa... că nu pot să vin 

sau pot să vin... eu știu că și numai... și dacă ai concediu trebuie să fii prezent, 

nu? Și atunci, nu înțeleg de ce nu sunt prezenți aici mulți colegi de ai noștri care 

invocă cetățeanul Muncipiului Focșani dar ei sunt în disprețul cetățenilor 

Muncipiului Focșani. Cam asta.... v-aș ruga să... mă ocup eu de mobilizarea 

consilierilor, să stabilim ziua când... și ora când putem veni, legăm de o ședința 

de consiliu... o jumătate de oră, trei sferturi...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian 

Corhană: ”Vă amintiți domnule consilier că după 5 iulie la prima ședință când 

am avut comisia, am gândit ca ședința de comisie să fie cu cel puțin 2 ore înainte 

de ședința de plen, și am încercat să fac o trecere în revistă ceea ce înseamnă 

noutăți legislative sub imperiul ONG 57, vorbim de Codul administrativ. Nu 
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am reușit să capacitez, să zic, pe cei prezenți, senzația a fost că se cunoaște 

codul... ce pot să vă spun este că lucrăm la regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local, sens în care ne vom plia pe apariția Ordonanței 

57, după care această Hotărâre dacă se va adopta va fi cartea noastră de căpătâi 

în ceea ce privește modul de organizare și funcționare a activități în Consiliului 

Local. Cel mai târziu, până vineri, cred că urcăm acest proiect de hotărâre. Vă 

mulțumesc.”  

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Vă rog, doamna 

președintă...” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: “Proces verbal din 16 octombrie 

2019... astăzi, data de mai sus, comisia de numărare a voturilor secret exprimate 

a procedat la verificarea și numărarea voturilor secret exprimate privind 

propunerea Consiliului Local al Municipiului Focșani, a administratorului 

special al SC Enet SA Focșani. Urmare verificării s-au constatat următoarele... 

s-au repartizat un număr de 11 buletine de vot, rezultatul votului este, doamna 

Costin Maria Cristina, voturi pentru 11, voturi împotrivă 0, voturi nule 0. Drept 

pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, semnează comisia de numărare 

a voturilor secret exprimate. Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Vă mulțumesc.”  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 11 

voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț și 

Iorga Marius Eusebiu, devenid hotărârea nr. 467. 

Vă mulțumesc. Și dacă nu mai sunt alte discuții, ordinea de zi a fost 

parcursă, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETARUL 

MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

Ionuț Mersoiu         Eduard-Marian Corhană  
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